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IN VOGELVLUCHT
We leven in zorgwekkende tijden. De klimaat-

wijd gedragen akkoord van Parijs, en regerin-

We leven ook in inspirerende tijden. Veel

verandering zet hard door en we raken door

gen toe zijn aan verdergaande maatregelen,

mensen willen anders, concrete initiatieven

de tijd heen om het tij te keren. Net nu de

krijgen we een Amerikaanse president die

komen van de grond, nieuwe innovaties wor-

klimaatscepsis gepareerd is met een wereld-

roet in het eten dreigt te gooien.

den in praktijk gebracht. Dat gebeurt vaak op
het lokale niveau: voor energie en klimaat,
voor een schone gezonde stad, voor natuur
in de buurt. Dát is de wereld waarop de NMU
zich richt.
Ook het afgelopen jaar hebben we zelf veel
initiatieven genomen en die van anderen
ondersteund en verder geholpen. Een
selectie laten we in dit jaarbericht zien.
Vanuit al deze initiatieven van koplopers voor
een mooie en duurzame wereld ontstaat een
groeiende beweging die steeds meer mensen
inspireert en mee laat doen. Een beweging
die positieve energie losmaakt, en uiteindelijk
onomkeerbaar is. We leven in betekenisvolle
tijden!
Joris Hogenboom, directeur NMU
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ENERGIE SPAREN & OPWEKKEN

Vanaf nu moeten we in de provincie Utrecht elk jaar 4% minder energie verbruiken, willen we het doel van een klimaatneutrale provincie in 2040 halen.
Dat bleek uit ons onderzoek dat we in oktober presenteerden.
Als NMU deden we dit jaar veel om die 4% besparing te halen. We zijn
aanjager van de Regionale Energie Alliantie. Door goede samenwerking
in de regio bevorderen we realisatie en opschaling van lokale energieprojecten. We ondersteunden via het Servicepunt Energie Lokaal 300
energieambassadeurs en -initiatieven. Verder joegen we energiebesparing
aan bij woningcorporaties in de Utrechtse wijken Overvecht en Hoograven.
We stimuleerden studenten tot een energiezuiniger leven via een heuse
‘Eco Crazy88 energy battle’.
En ook met gemeenten werkten we samen: voor Nieuwegein maakten we
een ‘Klimaatneutrale Routekaart naar 2040’, en voor de gemeente Soest
onderzochten we hoe zij in 2030 20% van de energiebehoefte duurzaam kan
opwekken. Ook leverden we input voor de provinciale Energieagenda die in
september is vastgesteld.
We lieten Amersfoortse gemeenteraadsleden kennismaken met
windturbines en zonneweides tijdens geslaagde excursies naar Deventer en
De Bilt. Rondom geothermie brachten we kennisvragen in beeld en dachten
we mee over een zo duurzaam mogelijke uitvoering. Ook stimuleerden we
met succes collectieve zonne-energie projecten; zo werden bij 10 sportclubs
in totaal 2.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Dat smaakt naar meer!
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CIRCULAIRE STAD & REGIO

Onze inspanningen rond het thema ‘grond-

grondstof voor morgen. Dat kan 280 miljoen

onze stagiaires uitzocht - al moeten er nog de

stoffen’ kwamen in 2016 geheel in het teken

euro en 2.100 nieuwe banen opleveren, bleek

nodige belemmeringen worden weggenomen.

te staan van een circulaire economie en de

uit onderzoek. Met name in de bouwwereld

Wat zeker kan helpen is dat het kabinet de

Cirkelregio Utrecht. Daarin worden kring-

en rond de hoogwaardige toepassing van

circulaire ambitie omarmde in een ‘rijksbreed

lopen gesloten; het afval van vandaag is de

biomassa zijn mogelijkheden, zoals één van

programma’.
De NMU trok in 2016 de alliantie Cirkelregio,
samen met Economic Board Utrecht, het
Utrecht Sustainability Institute, Cirkelstad
Utrecht, gemeenten en provincie. Gezamenlijk
bouwden we aan een goede samenwerking,
maakten economische kansen inzichtelijk en
brachten mogelijke coalities bijeen. Ook zorgden we dat overheden circulair gingen inkopen en ondersteunden ze in het maken van
prestatieafspraken met woningcorporaties.
Tijdens de Campus Party in mei boden we 12
initiatieven het podium en de mogelijkheid
om direct afspraken te maken met experts,
financiers en bestuurders. In juni ondertekenden we de Green Deal Cirkelstad, samen met
39 andere partijen uit de regio. En in oktober
organiseerden we een succesvolle workshop
rondom de nieuwe Eneco Energy Campus.
Eneco kreeg er veel input en ontmoette partners om de campus circulair te realiseren.
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DUURZAME BOEREN

Een energieneutrale melkveehouderij kwam

besparen op gas, elektriciteit en diesel én hoe

nieuwe stap. Het is een positieve ontwikkeling

in 2016 weer wat dichter bij: er gingen in

ze duurzame energie kunnen opwekken. Als

in een sector die de afgelopen jaren veel te

oktober drie voorbeeldbedrijven van start. Zij

voorzitter van de Stuurgroep Energieneutrale

snel groeide en daardoor een fors mestover-

gaan hun collega’s laten zien hoe ze kunnen

Melkveehouderij is de NMU trots op deze

schot en fosfaatprobleem over zichzelf afriep.
In dat kader pleitte ook de NMU tégen vrij
verhandelbare fosfaatrechten en voor reductiemaatregelen die de grondgebonden bedrijven ontzien. In december organiseerden we
hierover een bijeenkomst.
Ook raakten we in 2016 nauwer betrokken
bij het thema Voedselbossen: aangeplante
bossen met een groot aantal bomen en struiken die bijvoorbeeld bessen of noten dragen.
We organiseerden een drukbezochte lezing
die naar meer smaakte. Verder konden we
weer een paar Duurzame Boeren toevoegen
aan het rijtje: De Groene Hofstee in Hei- en
Boeicop en Groot Weede bij Amersfoort.
En we verkenden de kansen voor gemeenschapslandbouw – ook wel community
supported agriculture (CSA) in de provincie
Utrecht. In 2017 gaan we op zoek naar een
boerderij om dit vorm te geven. Conclusie:
er zijn kansen!

NACHT VAN DE NACHT
Op 29 oktober bezochten 45.000 mensen de

van openbare gebouwen en kerken uit en

we gemeenten dit jaar nadrukkelijk om ook

12 Nacht van de Nacht – 5.000 meer dan

was een groot aantal bedrijven langs de A2

de rest van het jaar zuiniger en selectiever te

vorig jaar. Door het hele land werden 468

donker. Via speciale aanbevelingen vroegen

verlichten.

e

activiteiten georganiseerd en doofden 165
gemeenten en bedrijven de reclameverlichting en aanlichting van gebouwen.
In de provincie Utrecht trokken de activiteiten zo’n 2.000 bezoekers. Het Beauforthuis
in Austerlitz was het kaarsverlichte middelpunt van een donkere boswandeling, een
diner en een sfeervol concert van Spinvis. In
Antropia in Driebergen was het culinair genieten tijdens een ‘diner in het donker’ met
o.a. duurzaamheidsgoeroe Maurits Groen.
En op Fort Vechten was er een drukbezochte
masterclass sterrenkunde van prof. Ralph
Wijers, een lichtjesroute én een Silent Disko.
De sterren waren extra goed te zien omdat
nog meer gemeenten en bedrijven het licht
uit deden dan vorig jaar. Zo ging het licht uit
op de Utrechtse Dom, TivoliVredenburg en
diverse bedrijven rond de Jaarbeurs. De gemeente Stichtse Vecht doofde de lichten in
de gemeentehuizen van Breukelen, Loenen
en Maarssen. Ook ging de avondverlichting
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RIJKE NATUUR & MOOI LANDSCHAP

De Heuvelrug houdt niet op bij de provincie-

zien. Daarom pleiten de natuurorganisaties,

september ging het proces naar één Natio-

grens: hij loopt door in Noord-Holland, hele-

waaronder de NMU, al jaren voor één Natio-

naal Park van start. De NMU is vertegenwoor-

maal tot aan het Gooimeer. En we kunnen de

naal Park Heuvelrug, in plaats van het huidige

digd in de kopgroep van het ‘Nationaal Park

natuur hier alleen goed behouden en verder

‘Utrechtse’ Nationaal Park.

Nieuwe Stijl’, in het cluster Gebiedsontwikke-

ontwikkelen als we het gebied als één geheel

Dit jaar had al dat gelobby succes: op 7

ling. De komende twee jaar krijgt het nieuwe
Nationaal Park vorm. Daar zijn we bijzonder
blij mee!
Maar we timmerden ook voor natuur ‘dichter
bij huis’ aan de weg, met het project Groen
aan de Buurt. Daarmee gaan we de komende
jaren bewoners begeleiden bij het ontwikkelen en onderhouden van de natuur in hun
eigen buurt. Bij het Servicepunt Groen aan
de Buurt kunnen zij terecht voor informatie,
praktische tools, voorbeelden en doorverwijzingen. Op 6 oktober ondertekenden we de
samenwerkingsovereenkomst met Landschap
Erfgoed Utrecht en IVN Utrecht. Verder breidden we onze samenwerking rond ruimtelijke
plannen uit: ook waterbedrijf Vitens doet daar
nu aan mee. Voor Vitens beoordeelden we 650
plannen op hun gevolgen voor het grondwater
en de natuur. Daarvan hebben we er 92 nader
bekeken. In 3 gevallen leidde dat tot een formele inspraakreactie van Vitens.
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GEZOND OP PAD

Eind februari startten we de campagne ‘Groene bezorgdiensten’. Daarbij promootten we
alle bezorgdiensten in de provincie Utrecht
die milieuvriendelijk bezorgen met de fiets of
de elektrische scooter. Dat deden we via onze
website, Facebook, Twitter, actiemateriaal en
Google advertenties. Tijdens de campagne
steeg het aantal groene bezorgdiensten van
30 naar 300.
Verder ging in Utrecht de nieuwe subsidieregeling van start voor elektrisch rijden. Aanvankelijk kregen bedrijven alleen subsidie voor
e-scooters; na aandringen van de NMU ging
de subsidie ook gelden voor elektrische bakfietsen en snelle ‘speedpedelecs’. Met succes,
want er werden met name veel subsidies aangevraagd voor elektrische bezorgfietsen. Dat
is beter voor de gezondheid van de bezorgers
en die van alle andere Utrechters!
Aan het eind van het jaar richtten we ons
op het grote aantal korte autoritten in het

te nemen, bijvoorbeeld via beloningen.

organiseerden. Een manifestatie trok hon-

woon-werkverkeer. Aan bedrijven deden we

Verder roerden we ons rond de voorgenomen

derden deelnemers, een petitie werd door

aanbevelingen om hun werknemers op de

forse verbreding van de A27 en A12. Als NMU

6.000 mensen ondertekend en 1.400 burgers

(elektrische) fiets te krijgen; de individuele

ondersteunden we de organisaties die de

maakten officieel bezwaar. Welk besluit dit zal

werknemers benaderden we om vaker de fiets

oppositie tegen de omstreden verbreding

opleveren blijkt in 2017, na de verkiezingen.
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KLIMAATADAPTATIE

En verder heeft de
NMU in 2016…
• Het duurzaamheidsnetwerk Utrecht
2040 gecoördineerd, met drukbezochte
bijeenkomsten over binnenstedelijke
ontwikkeling en klimaatadaptatie
• 7 bewonersgroepen geadviseerd bij
hun inspraak op ruimtelijke plannen
en 9 gemeenten geadviseerd bij hun
bestemmingsplannen
• Samen met provincie en gemeente
Utrecht de Staat van Utrecht 2017 voorbereid, de brede duurzaamheidsmonitor
van de regio
• Een groot programma Duurzaam Door
gecoördineerd, met diverse successen
• De provincie geadviseerd over de
Ruimtelijke Structuurvisie en de

Het klimaat verandert en dat betekent meer

een rij in een inventarisatie voor Hoogheem-

kans op wateroverlast, droge zomers en hitte-

raadschap De Stichtse Rijnlanden.

stress in de stad. Willen we die zaken in de toe-

Het blijkt belangrijk te zijn om klimaatopga-

komst kunnen beheersen, dan zullen we onze

ven slim te koppelen aan andere ruimtelijke

omgeving anders moeten gaan inrichten. Veel

ontwikkelingen. Dat bespaart kosten en be-

organisaties in de Utrechtse regio zijn daar al

reidt het gebied slim voor op de toekomst. De

stellingen én bedrijven gaan samenwerken

mee bezig; dat loopt uiteen van ‘Kockengen

kennis en ervaring die hierbij zijn opgebouwd

krijgt klimaatadaptatie nog meer invulling

Waterproof’ tot vergroening van de Utrechtse

worden nog niet altijd met anderen gedeeld.

en draagvlak. De NMU levert daar graag een

singels. In 2016 zette de NMU alle projecten op

Juist als overheden, bewoners, kennisin-

bijdrage aan.

Energieagenda
• De Green Deal Nationale Koolstofmarkt
ondertekend

We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

De Natuur- en Milieufederaties zetten zich in voor een duurzame en
gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden willen zij
het verschil maken met schone energie, mooie natuur en gezond voedsel.
De Natuur- en Milieufederaties ontvingen sinds 1996 een bijdrage van
€ 39,6 miljoen van de Nationale Postcode Loterij.

Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij
de Natuur- en Milieufederaties en 94 andere organisaties financieel
ondersteunen. En dankzij u groeide dit Nederlandse loterij-initiatief uit tot
de grootste fondsenwerver ter wereld – er werd al ruim € 7 miljard aan
goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld:
postcodeloterij.nl

Dankzij u.
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STEUN ONS
De Natuur en Milieufederatie Utrecht kan
haar werk doen dankzij bijdragen van o.a. de
provincie Utrecht en de Nationale Postcode
Loterij. Maar om een echt duurzame en mooie
leefomgeving in Utrecht te bereiken is de
steun van particulieren en bedrijven ook heel
belangrijk.
U kunt op meerdere manieren een bijdrage
leveren aan ons werk. Bijvoorbeeld door
Supporter van de NMU te worden. Dat kan
al vanaf € 3 per maand! Maar u kunt ons
ook steunen met een gift of een periodieke
schenking, of door de NMU op te nemen in uw
testament.
Elke gift of schenking aan de NMU is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; we zijn
erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Zo kunnen wij, mede dankzij uw steun, nóg
meer doen voor een mooie en duurzame
provincie!
Kijk voor meer informatie op www.nmu.nl.

COLOFON
Bewoners helpen bij hun inzet voor hun eigen
leefomgeving zit in het DNA van de NMU.
Daarnaast hebben we ons ontwikkeld als
behartiger van natuur- en milieubelangen,
meebeslisser in gebiedsprocessen en versneller van duurzame ontwikkelingen. De
NMU werkt nauw samen met de vijf andere
natuur- en milieuorganisaties in de provincie
Utrecht. En landelijk met de elf andere
provinciale Natuur- en Milieufederaties, en
landelijke natuur- en milieuorganisaties.
In 2016 werkten bij de NMU gemiddeld 14
mensen. De Raad van Toezicht controleerde
het beleid en dacht mee over de strategie. De
Raad van Advies functioneerde als klankbord.
Het werk van de NMU wordt mede mogelijk
gemaakt door de provincie Utrecht en De
Nationale Postcode Loterij.
De NMU heeft het CBF keurmerk voor goede
doelen en de ANBI-status.
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